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السلفادور  :أين األطفال "المختفون"؟

"اختفى" آالف األطفال خالل النـزاع المسلح الذي عصف بالسلفادور بين العامين  1980و .1991وقُتل العديد من األطفال أو أخذهم
الجنود في أعقاب المجازر أو "عمليات التطهير" المدعومة من الجيش والتي ارتُكبت بحق السكان المدنيين .وشهد بعضهم مقتل آبائهم; بينما
فُصل آخرون ببساطة عن آبائهم .واقتيدوا إلى دور األيتام أو احتُجزوا في قواعد عسكرية أو عُرضوا للتبني .وهم أطفال السلفادور المختفين.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن السلطات السلفادورية تقاعست عن أداء واجبها في التحقيق مع المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان
هذه ومعاقبتهم عليها .كذلك تقاعست عن مؤازرة الجهود التي بذلها اآلباء واألقرباء والمنظمات غير الحكومية للعثور على األطفال
"المختفين" ,رغم توافر األدلة على أن العديد منهم ما زال على قيد الحياة.
بادروا بالتحرك!
بادروا بالتحرك لحث الرئيس فلوريس على دعم تشكيل لجنة بحث وطنية لتوضيح مالبسات "االختفاء" ,ولبذل كل ما يمكن للعثور على أولئك
األطفال ومساعدتهم على استعادة هويتهم وماضيهم .ويجب االستجابة لمناشدات عائالت األطفال.
[]SAMPLE LETTER
فخامة الرئيس,
تحية طيبة وبعد,
إنني أشعر بالقلق الشديد على مصير آالف األطفال الذين "اختفوا" خالل النـزاع المسلح الذي دار في السلفادور بين العامين 1980
و . 1991وقد ظلت عائالت األطفال تبحث عنهم طوال سنوات عديدة ,وبخاصة ألنه ثبت أن العديد منهم ما زال على قيد الحياة.
وأحثكم أنتم وحكومتكم على بذل كل ما يمكن للبحث عن أولئك األطفال الذين فُصلوا عن عائالتهم والعثور عليهم لتمكينهم من استعادة هويتهم
وماضيهم ,وحتى يتسنى لعائالتهم في نهاية المطاف معرفة ما حدث لهم والشعور بشيء من الراحة والسكينة…
وأطالبكم أنتم وحكومتكم بأن تقروا بالجهود التي تبذلها العائالت والمنظمات غير الحكومية لتأييد تشكيل لجنة بحث وطنية من جانب الجمعية
التشريعية من أجل توضيح مالبسات انفصال األطفال عن ذويهم خالل النـزاع المسلح.
وعالوة على ذلك ,ينبغي على السلفادور أن تفي بالواجب المترتب عليها بموجب المعايير الدولية لحقوق اإلنسان بشأن التعويض على ضحايا
انتهاكات حقوق اإلنسان بإنشاء صندوق يهدف إلى دفع تعويضات إلى الضحايا وعائالتهم ,واإلسهام فيه.
وأخيرا أحثكم على اإليعاز بإجراء تحقيقات شاملة وحيادية ومستقلة بحيث يتم تقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة.
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وتفضلوا بقبول فائق االحترام
]END SAMPLE LETTER[
]TARGET[
:ويرجى إرسال المناشدات إلى
Presidente de El Salvador
Casa Presidencial
Avda. Los Diplomticos, Calle México
Barrio San Jacinto
San Salvador, El Salvador
47 99 243 503+:
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